
Reactie Stichting Milieuzorg Zeist  e.o. op Concept-RES Regio Amersfoort  i.r.t. 
Statenvoorstel RES’en 
 
Geachte Statenleden, 
 
Aanleiding 
1. Op 20 mei 2020 is in de Statencommissie Milieu en Mobiliteit het Statenvoorstel: 

‘Indienen RES’en’ aan de orde. Het gaat daarbij om zowel de RES Regio Utrecht, de 
RES Regio Amersfoort en de RES Regio Food Valley.  

2. Zonder op dit moment uitvoerig op het betreffende statenvoorstel zelf in te gaan, wil de 
Stichting Milieuzorg Zeist e.o. u toch op de hoogte stellen van haar eerdere 
inspraakreactie op met name de: ‘Ontwerp-RES Regio Amersfoort’. Dat met name ook 
aangezien daarin als zoekgebied de Leusderheide (en omgeving) voor het plaatsen van 
14 windmolens is aangegeven. Gezien de ecologische betekenis van dat gebied 
bestaan daartegen bij de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. overwegende bezwaren. In die 
zin leek het dus goed alvast de statenleden van haar reactie op de hoogte te stellen. 
Alhoewel het dus aan de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. onbekend is of n.a.v. haar 
inspraak-reactie de: ‘Ontwerp RES Amersfoort’ alsnog is aangepast, wil zij toch het 
verzoek aan u doen m.b.t. het thans in de: ‘Ontwerp-RES Regio Amersfoort’ als zodanig 
aangegeven zoekgebied voor windmolens op en nabij de Leusderheide bij de 
vaststelling van het voorliggende Statenvoorstel een voorbehoud te maken; 

 
Inspraakreactie Stichting Milieuzorg Zeist Óntwerp-RES Regio Amersfoort 
 
Algemeen 
3. Door de SMZ e.o. wordt de voortvarendheid waarmee de RES binnen de Regio is 

opgepakt gewaardeerd; 
4. Ook wordt de integrale aanpak gewaardeerd, waarbij niet alleen wordt gekeken naar 

een bod (tot 2030) voor het opwekken van duurzame elektriciteit, maar ook (in kader 
‘Trias energetica’) bijzondere aandacht wordt gegeven aan het besparen van energie, 
evenals de bijdrage van sectoren als de industrie, de mobiliteit en de landbouw, 
alhoewel nog niet opgenomen; 

5. Naast dus de maximale inzet op stedelijke gebieden, evenals mogelijkheden die de infra 
biedt, wordt ook naar mogelijke opties in het buitengebied gekeken (vergelijk overigens 
de zogenaamde: ‘Zonneladder’). Daarbij valt het dan op dat men dan weliswaar in de 
gegeven analyses uitvoerig naar de in het gebied aanwezige landschappelijke waarden 
heeft gekeken (zie in deze dus ook het rapport: ‘RES – Stedelijk knooppunt in landschap 
van contrasten’), maar dat feitelijk geen uitgebreide analyse van de in het gebied met 
mogelijk opties in geding zijnde natuurwaarden heeft plaatsgevonden. Dat laatste wordt 
door de Stichting als een groot gemis gezien, juist als je tot goed afgewogen en dus ook 
gedragen voorstellen wilt komen (vergelijk ook de: ‘Lagenbenadering’). 

6. Natuurlijk er wordt bij het aangeven van bepaalde gebieden, als ook op de kansenkaart 
en ook de kaart met het bod, wel aangegeven of het daarbij om een Natura 2000-gebied 
of het NNN gaat, maar dan alleen in voorwaardelijke zin, waarbij dan met name ook 
wordt verwezen naar de ruimtelijke voorwaarden zoals deze daartoe in de Ontwerp-
Omgevingsvisie en Ontwerp-Verordening van de provincie Utrecht zijn opgenomen. 
Daarnaast wordt er ook naar verwezen dat ook in voorkomende gevallen de Wet 
Natuurbescherming van kracht is, zoals dus o.a. wat betreft beschermde soorten. Maar 



daarmede heb je dus nog geen goed beeld/inzicht in de natuurwaarden die met het 
opwekken van bepaalde vormen van duurzame energie in het betreffende gebieden in 
het geding zijn; 

7. O.i. zou vanwege de daarmede in geding zijnde waarden dus voor het opwekken van 
duurzame elektriciteit in ieder geval waardevolle natuurgebieden, zoals dus Natura 
2000-gebieden (dus o.a. het Eemmeer), het NNN (in brede zin), 
weidevogelkerngebieden en ook ganzenrustgebieden moeten worden uitgesloten, 
evenals waardevolle landschappen, zoals dus Nationale Landschappen en ook in 
cultuurhistorisch opzicht waardevolle landschappen (verg. ook CHS provincie Utrecht); 

8. Meer in het bijzonder zou in ieder geval (dus) de ‘Zonneladder’, evenals de 
‘Gedragscode Zon op land’ moeten worden gevolgd, zoals geen zonnevelden in Natura 
2000-gebieden en ook het NPUH, evenals bijvoorbeeld de: ‘Checklist natuurbelangen 
wind op land’; 

9. In ieder geval onderschrijft SMZ de reactie van de NMU; 
 
Specifieke aspecten 
10. Overeenkomstig het bod wordt voorgesteld o.a. op en nabij de Leusderheide tot het 

plaatsen van 14 windmolens te komen. Nu is dit juist, overigens evenals de Vliegbasis 
Soesterberg, een van de meest waardevolle natuurgebieden van de provincie Utrecht, 
tenminste als het om heide en heischrale landschappen gaat. Zo komen er relatief grote 
aantallen veldleeuweriken, nachtzwaluwen (vorig seizoen maar liefst 44 paar) en andere 
relatief zeldzame vogels voor, naast dus grote aantallen beschermde reptielen (denk 
aan o.a. de zandhagedis), etc.. Eveneens is het gebied naar verwachting voor 
(beschermde) zoogdieren van belang zijn, zoals dus vleermuizen.  
In ieder geval komen er een relatief groot aantal icoonsoorten voor en in die zin is het 
gebied dan ook door de provincie Utrecht in haar Natuurvisie als ‘Natuurparel’ 
aangewezen.  
Tot voor kort maakte het gebied deel uit van het NNN, maar gezien het bepaalde in het 
Barro is die status er alsnog afgehaald, hetgeen het gebied in ecologisch opzicht niet 
minder belangrijk maakt. Niet alleen als leefgebied, maar ook voor soorten om te 
migreren, dus als robuuste ecologische verbinding, zowel binnen Heuvelrug (zie in deze 
ook het project: ‘Hart van de Heuvelrug’), als die tussen de Heuvelrug en de Veluwe; 

11. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat windmolens wel degelijk met aanzienlijke 
effecten op de natuur gepaard gaan, niet alleen in de lucht (denk dus me name aan 
vogels en vleermuizen) doordat ze met de wieken direct in aanraking komen of door de 
daarmede gepaard gaande luchtstromen worden geraakt), maar ook op de grond t.g.v. 
verstoring door geluid en ook schaduwwerking (zie voor algeheel overzicht mogelijke 
effecten o.a. het rapport: ‘Windmolens en natuur (Natuur- en Milieufederatie Zuid-
Holland, 2019)’); 

12. Alhoewel hier nog veel meer is over te zeggen, zou o.i. dus in ieder geval van optie tot 
het plaatsen van windmolens op de Leusderheide en omgeving moeten worden 
afgezien. 

Patrick Greeven (SMZ e.o.) 
 


